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VD HAR ORDET

“Två operatörsrekryteringar har 
avslutats sedan vårat senaste 

nyhetsbrev. Nu söker vi en operatör 
till ett nytt hotell i Sickla.”

TEMA

“Vi har undersökt hur 
OTA:er som exempelvis 
booking.com påverkar 

hotellindustrin.”

HOTELLMARKNAD

“Kraftig nyckeltalsutveckling 
i Stockholm, Göteborg och 

Malmö under årets första sex 
månader.”



VD HAR ORDET
Vi hoppas att ni har haft en skön sommar!

Vad har hänt sedan vårt senaste nyhetsbrev? Jo, vi har slutfört det 
fjärde och femte uthyrningsuppdraget för i år, och båda slutfördes 
under maj månad! 

Ett av uppdragen handlade om att hjälpa Backahill att rekrytera 
en operatör till ett nytt hotell med 112 rum i Ängelholm. Hotellet 
beräknas öppna i början av 2018 och kommer att få stora  mötes ytor. 
Backahill har undertecknat ett 15-årigt hyresavtal med operatören 
Riverside Hotel i Ängelholm AB som avser att driva hotellet med 
varumärket Best Western Plus.

Vid den femte rekryteringen för i år var vi rådgivare åt Genova 
Property Group gällande ett nytt boutiquehotell i centrala Palma på 
Mallorca. Hotellet kommer att rymma cirka 40 rum samt en restaur-
ang på en totalyta om cirka 2 000 kvadratmeter. Nobis AB vann för-
handlingen om att teckna ett 20-årigt avtal för driften av hotellet på 
den soliga semesterön.

Så tillsammans med operatören Time Hotel Group till Humle-
gårdens Fastigheters nybyggnadsprojekt i Solna Strand, som vi skrev 
om i förra nyhetsbrevet, känns det väldigt roligt att vi rekryterade tre 
olika operatörer för tre olika uppdragsgivare under samma månad. 

Sedan sist har vi också tagit fram en hotellrapport på uppdrag av 
Invest Stockholm. Rapporten visar bland annat att det behövs ytter-
ligare 1 500 nya hotellrum i Stockholms stad fram till 2020 – utöver 
de redan drygt 3 000 rum som ligger i pipeline under samma period! 
Fler rum är till och med nödvändiga för att Stockholm ska fortsätta 
attrahera både affärsresenärer och turister. Läs mer i hotellrapporten 
som ni kan ladda ner från vår hemsida. 

Nu står vi inför en spännande höst. Bland annat söker vi en 
operatör till Atrium Ljungbergs planerade designhotell i Kåbergs 
före detta tapetfabrik i Sickla, strax utanför Stockholm. Enligt kon-
ceptförslaget omfattar hotellet 152 rum. Hotellets bruttoarea upp-
går till drygt 6 300 kvadratmeter, men det finns möjlighet att utöka 
ytan med ytterligare drygt 2 700 kvadratmeter. Tveka inte att höra 
av er vid intresse eller om ni har några frågor.

Nu i veckan är det dags för en av årets stora höjdpunkter – 
Business Arena i Stockholm den 21 och 22 september. Vi vill 
passa på att hälsa er varmt välkomna till vår monter 102. Vi är 
mycket glada över att så många av er kom och besökte oss i 
fjol, och vi hoppas givetvis att vi ses i vår monter i år igen. 
Vi kör också en favorit i repris! I likhet med förra året har ni 
möjlighet att vinna en övernattning inklusive frukost på ett 
premiumhotell.

Missa inte heller paneldebatten onsdagen den 21 septem-
ber klockan 14.00 om vad som driver trenden för investeringar 

i hotellfastigheter, där jag och branschkollegor från bland annat 
Scandic, Pangea Property Partners och Magnolia kommer att 

diskutera ämnet. Vår förhoppning är att ge er olika infallsvinklar 
och en spännande debatt! 

På återseende och vi hoppas att vi ses på Business Arena!

HANS ÅKE PETERSSON 
hansake.petersson@annordia.com
070-699 37 51

INTRESSERAD AV  
HOTELLFASTIGHETER?

...besök oss i monter 102 på Business Arena!
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Annordia är Sveriges ledande rådgivningsbyrå för investering och utveckling av 
hotellfastigheter. Som fullservicebyrå hjälper vi er under investeringscykelns alla 
faser. Läs mer på www.annordia.com eller ring 08-400 272 75.

ETABLERINGSANALYS KONCEPTUTVECKLING HYRESBEDÖMNING

Referensuppdrag 
Elite Hotel Academia, Uppsala | Klövern
Yteffektivt hotell, Stockholm | Atrium Ljungberg
Spahotell vid Kokpunkten, Västerås | Peab

Referensuppdrag 
At Six och Hobo, Stockholm | AMF Fastigheter
Hotell- och kongressanl., Helsingborg | Midroc
Scandic Grand Central, Stockholm | Skandia Fast.

Referensuppdrag 
Campushotell vid IKSU, Umeå | Akademiska Hus 
Boutiquehotell, Stockholm | Hufvudstaden
Lägenhetshotell, Solna | AFA Fastigheter

Referensuppdrag 
Affärshotell, Sundbyberg | Humlegården
Möteshotell, Göteborg | Folkets Hus Göteborg 
Ystad Saltsjöbad, Ystad | Ystad kommun

Referensuppdrag 
Waterfront Congress Centre, Stockholm | Areim
132 hotell inom Scandic Hotels | Handelsbanken
Hotell Engelholm, Ängelholm | Backahill

Referensuppdrag 
Lydmar Hotel, Stockholm | Sparbössan 
Grythyttans Gästgivaregård, Grythyttan | Tagehus
First Hotel Plaza, Västerås | Kungsleden

SVARAR PÅ OM DET FINNS MARKNADSFÖRUTSÄTT- 
NINGAR FÖR EN HOTELLETABLERING ELLER INTE

HOTELLKONCEPT OCH LOKALPROGAM UTIFRÅN MARKNA-
DENS OCH FASTIGHETENS UNIKA FÖRUTSÄTTNINGAR

UNDERLAG I EN HYRESFÖRHANDLING, FASTIGHETSVÄRD- 
ERING OCH HYRESJÄMFÖRELSE MED ANDRA LOKALSLAG

OPERATÖRSREKRYTERING VÄRDERING KÖP- & SÄLJRÅDGIVNING
BRED UPPHANDLING FÖR ATT REKRYTERA EN KOMPE-
TENT HOTELLOPERATÖR TILL BRA AVTALSVILLKOR

FASTIGHETS- OCH FÖRETAGSVÄRDERING SOM BESLUTS- 
UNDERLAG INFÖR EN INVESTERING ELLER FÖRSÄLJNING

TRANSAKTIONSRÅDGIVNING FÖR FASTIGHETER OCH 
DRIFTSBOLAG INOM HOTELL- OCH MÖTESINDUSTRIN



OTA:ers framfart
Utvecklingen av digitala resebyråer och 
tredjepartskanaler, eller så kallade Online 
Travel Agencies (OTA), har ökat drama-
tiskt sedan den första digitala resebyrån 
Expedia lanserades 1996. Året därpå grun-
dades den blivande jätten Priceline. Idag 
har båda flertalet dotterbolag inom både 
företags- och privatsegmentet som inklude-
rar några av de mest kända digitala plattfor-
marna för hotell, exempelvis Booking.com 
och Hotels.com. 

Den digitala försäljningen tog framför-
allt fart när operatörer genomförde kost-
nadsbesparingar efter attacken i New York 
9/11 2001 som lamslog hela branschen. 
Sedan dess har digitala hotellbokningar 
ökat stadigt och utgör idag det största seg-
mentet inom svensk e-handel, enligt DIBS 
e-handelsindex 2015. Till och med Google 
och TripAdvisor har idag funktioner som 
liknar verksamheten av en OTA. 

I en studie genomförd av HOTREC 
i år, baserad på enkätsvar från knappt  
2 200 hotell i Europa, konstateras att bok-
ningar via OTA:er fortsätter att öka. Un-
der de senaste två åren har OTA:s andel 
av samtliga distributionskanaler ökat med 
tre procentenheter till 22,3 procent. Den 
europeiska OTA-marknaden domineras av  
aktörerna Priceline och Expedia som till-
sammans har nästan 80 procent av mark-
naden, varav Pricelines plattform Booking.
com har en marknadsandel om så mycket 
som cirka 60 procent. Idag driver således 
digitala resebyråer en stor andel av hotell-

bokningarna runt om i världen. Och det är 
just det som är den stora fördelen med digi-
tala resebyråer –  de är lättillgängliga och 
användarvänliga försäljningskanaler som 
skapar en god efterfrågan. 

Olika behov av OTA
Andelen bokningar från OTA:er varie-
rar stort för enskilda hotell, och beror till 
stor del på hotellens storlek, målgrupper 
och geografiska läge. Mindre hotell utan 
kedjetillhörighet har generellt en större 
bokningsandel från OTA:er. Andelen kan 
uppgå till så mycket som 90 procent, jäm-
fört med stora hotellkedjor som kan ha en 
betydligt lägre andel om cirka 15 procent. 

Ju fler hotell på samma ort, desto stör-
re behov har kunden av att jämföra olika 
aktörer. Det innebär att hotell i storstäder 
generellt har en högre bokningsandel från 
OTA:er än anläggningar på mindre orter. 
På affärsorienterade hotell görs oftast flest 

omkring 25–30 procent av rumspriset, ju 
högre upp på bokningssajten placeras ho-
tellet. Det innebär att tomma rum snabbt 
kan beläggas, eftersom majoriteten av 
kunderna söker efter hotell på de första 
sidorna.  

Omdebatterade svagheter
Varje operatör eftersträvar att ”äga sin 
kund”, bland annat genom lojalitetspro-
gram. Att förlora kontrollen över sin 
kund, och dessutom till en hög kostnad, 
är självklart skrämmande. OTA:ers höga 
provisionsnivå om cirka 15–30 procent av 
rumspriset framhävs som bokningstjäns-
tens absolut största nackdel. Hotellkedjor 
åtnjuter generellt en lägre provisionsnivå 
om cirka 15 procent medan hotell utan 
kedjetillhörighet, och som därmed har en 
sämre förhandlingsposition, får betala näs-
tan det dubbla. Storleken på OTA:ernas 
provisioner påverkar inte bara hotellens 
lönsamhet, utan också deras möjlighet att 
styra sin egen prissättning. Resultatet kan 
bli att operatörerna tvingas höja rumspri-
serna med motsvarande provisionsnivå, vil-
ket innebär att det är slutkonsumenten som 
till sist får betala. 

Tidigare hade Booking.com och Ex-
pedia avtalsklausuler som i princip inne-
bar att de anslutna hotellen var förbjudna 
att erbjuda lägre logipriser i någon annan 

distributionskanal än de priser som listades 
på den digitala resebyrån. Sedan klausulen 
ansågs vara konkurrensbegränsande beslöt 
Konkurrensverket i fjol, tillsammans med 
motsvarande myndigheter i Frankrike och 
Italien, att förbjuda sådana klausuler. Ope-
ratörer ska numera få erbjuda lägre priser 
bland annat via sin hemsida och över te-
lefon. Nu finns alltså möjlighet för opera-
törerna att sänka priserna mot kund med 
motsvarande provisionsnivå.  

Det finns dock två sidor av myntet. 
Som tidigare nämnts är OTA:er framgångs-
rika försäljningskanaler, om än mycket 
dyra. Dessa digitala resebyråer är duktiga 
på att driva logiomsättning genom effektiv 
marknadsföring, vilket driver upp den om-
sättningsbaserade hyresnivån och gynnar 
fastighetsägare med omsättningsbaserade 
hyresavtal. Men vem ska betala provisions-
kostnaden? I många omsättningsbaserade 
hyresavtal vältras den helt över på fastig-
hetsägaren i form av en intäktsreduktion. 
Eftersom provisionskostnaden kan utgöra 
så mycket som tio procent av ett hotells to-
tala logiomsättning är det väsentliga belopp 
som undantas från den hyresgrundande 
omsättningen. Annordia rekommenderar 
därför alltid att ett procenttak ska ingå i 
såväl nytecknade som förlängda avtal, och 
som anger hur mycket denna intäktsreduk-
tion får uppgå till i förhållande till omsätt-
ningen.  

CAROLINNE BJERKING | carolinne.bjerking@annordia.com

HOTELLBRANSCHENS KANSKE MEST OMDEBAT TERADE ämnen 
idag – Airbnb,  som bl ir  en al l t  starkare konkurrent t i l l  hotel l ,  och 
digitala resebyråer,  som äter upp stora delar av hotel lens logi intäk-
ter.  I  vår t  förra nyhetsbrev behandlade vi  problematiken kr ing det 
förstnämnda, och i  detta nyhetsbrev beskriver vi  det sistnämnda. 

OTA 
Booking.com

bokningar via hotellens egna försäljnings-
kanaler, framförallt på grund av att affärs-
resenärer inte är lika priskänsliga som fri-
tidsresenärer och att de är uppbundna av 
företagsavtal. Dessutom kan det finnas  ett 
intresse av att samla lojalitetspoäng hos en 
viss hotellkedja.  

Den digitala distributionens styr-
kor 
Det finns en självklar styrka i de digitala 
resebyråernas strategi. OTA:er erbjuder en 
överskådlig bild av olika objekt och under-
lättar för kunden att välja hotell genom att 
tillhandahålla jämförelser och rekommen-
dationer. Och hotell med gott renommé 
och höga betyg kan ta ut högre logipriser. 
Ur den aspekten är distributionen hos digi-
tala resebyråer en stor fördel för både ope-
ratörer och fastighetsägare, eftersom de har 
en ypperlig förmåga att öka antalet sålda 
rum snabbt.

Ytterligare en fördel är att underlätta 
försäljning av överskottsrum i perioder 
med lägre efterfrågan än normalt. Vid låg 
beläggning kan därför operatörer höja 
provisionen till en OTA för att fylla upp 
hotellrummen. Ju högre provision, oftast 

Hur påverkar de 
hotellindustrin?

? SEK

Förklaringar

OTA

HOTREC

Online Travel Agency - Digital resebyrå

Paraplyorganisation för yrkesorganisationer inom hotell och restaurang i Europa
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15–30% av logipriset
tas ut i provision av OTA:er.

Företagsmarknaden
nyttjar inte OTA:er samma utsträckning 
som privatmarknaden.

Booking.com
har en marknadsandel om cirka 60 pro-
cent på OTA-marknaden i Europa.

Cirka 15% av bokningarna
på hotell tillhörande stora kedjor 
görs via OTA:er.

Provisionskostnader till OTA:er
utgör vanligtvis cirka 10 procent av hotells 
totala logiomsättning.



EFTERFRÅGAN ÖKAR i samtliga storstadskommuner. Såväl beläggnings-
grad som snittpris och RevPAR ökade i Stockholm, Göteborg och Malmö 
under det första halvåret 2016 jämfört med motsvarande period i fjol.

ALEXANDER J. REIMAN | alexander.reiman@annordia.com

BELÄGGNING SNITTPRIS REVPAR

ST
O

CK
H

O
LM

2016 2015 %-enhet 2016 2015 % 2016 2015 %

Jan 54,4 55,0 -0,6 1 069 1 041 2,6 581 573 1,4

Feb 65,4 59,7 5,7 1 143 1 085 5,4 748 648 15,4

Mar 62,5 65,1 -2,6 1 064 1 071 -0,6 665 697 -4,6

Apr 76,4 63,2 13,2 1 243 1 081 15,0 949 682 39,1

Maj 78,3 75,9 2,4 1 388 1 213 14,4 1 087 921 18,0

Jun 80,2 80,3 -0,1 1 307 1 214 7,7 1 047 974 7,5

H1 69,7% 3,0 1 220 kr 8,3 851 kr 13,3

BELÄGGNING SNITTPRIS REVPAR

G
Ö

TE
BO

RG

2016 2015 %-enhet 2016 2015 % 2016 2015 %

Jan 54,4 49,1 5,3 908 884 2,8 494 434 13,8

Feb 57,2 54,5 2,7 979 885 10,7 560 482 16,1

Mar 61,0 59,1 1,9 988 910 8,6 603 537 12,2

Apr 69,9 59,6 10,3 1 015 896 13,3 710 534 32,9

Maj 75,0 73,8 1,2 1 102 1 052 4,7 826 777 6,3

Jun 77,9 77,5 0,4 1 064 1 097 -3,0 829 850 -2,5

H1 66,0% 3,6 1 018 kr 5,1 672 kr 11,1

M
A

LM
Ö

BELÄGGNING SNITTPRIS REVPAR

2016 2015 %-enhet 2016 2015 % 2016 2015 %

Jan 48,4 47,3 1,1 791 771 2,6 383 365 5,1

Feb 57,5 55,0 2,5 847 769 10,2 487 423 15,1

Mar 57,6 61,9 -4,3 799 804 -0,7 460 498 -7,6

Apr 67,0 62,2 4,8 845 784 7,8 566 488 16,1

Maj 74,8 69,6 5,2 858 844 1,7 642 588 9,2

Jun 75,9 70,1 5,8 813 811 0,2 617 568 8,6

H1 63,5% 1,9 827 kr 3,1 525 kr 6,2

I storstadskommunerna såldes totalt drygt 
fyra miljoner rum under januari–juni. Det 
innebär en ökning om sju procent jämfört 
med samma period i fjol. Efterfrågan har 
utvecklats starkast i Malmö, där sålda rum 
har ökat med 17 procent. Det kan delvis 
förklaras av stadens senaste hotelletable-
ringar som omfattar stora mötesfaciliteter 
och lokaler för evenemang.

Påsken inträffade i mars till skillnad 
från i fjol då den inföll i april. Det innebar 
att april var den månad med starkast nyck-
eltalsutveckling jämfört med året innan. 
Privat marknaden fortsätter att växa i högre 
takt än företagsmarknaden samtidigt som 
Sverige blir en allt mer populär destination 
för utomeuropeiska besökare.

STOCKHOLM
Beläggningsgraden i Stockholms kommun 
uppgick till knappt 70 procent under årets 
första sex månader. Det är den högsta no-
teringen under den senaste tioårsperioden, 
och en ökning med tre procentenheter jäm-
fört med samma period i fjol. Framför allt 
ökade efterfrågan under april, då 22 pro-
cent fler rum såldes än samma månad 2015.

Den högre efterfrågan i april förklaras 
framför allt av att aktiviteten på företags-
marknaden inte påverkades av ledigheter 
som i fjol, eftersom påsken inträffade i 
mars i år. Dessutom ägde flera stora kon-
serter rum i staden. Bland annat slog Adele 
publikrekord på Tele2 Arena och Mariah 
Carey gjorde sin första Sverigespelning på 

13 år i Globen. Mässan Svenska Trädgårdar 
som årligen attraherar cirka 60 000 besöka-
re under fyra dagar arrangerades i april i år 
till skillnad från i fjol då mässan ägde rum 
i mars. Eurovision Song Contest 2016 som 
hölls under 10–14 maj bidrog till en ökad 
logiefterfrågan i maj, men bedöms också ha 
genererat ett ökat logibehov i slutet av april. 
Musiktävlingen attraherade 2 000 journa-
lister från hela världen och sammanlagt 
noterades 1,5 miljoner besökare i det fes-
tivalområde som restes i Kungsträdgården.

Som vi nämnde i vårt senaste nyhets-
brev öppnade First Hotel Fridhemsplan 
och Best Western and hotel med 222 res-
pektive 201 rum i Stockholms innerstad i 
början av året. Den tionde maj öppnade 
dessutom det omtalade Haymarket by 
Scandic. Hotellkedjans nya flaggskepp in-
ryms i den byggnad som tidigare utgjorde 
varuhuset PUB. Hotellet har 405 rum, en 
konferensvåning samt två restauranger och 
ett café.

GÖTEBORG
Inga nya hotelletableringar har skett i Gö-
teborg under årets första sex månader. 
Däremot ökade antal sålda rum med cirka 
sex procent jämfört med motsvarande pe-
riod i fjol. Den ökade efterfrågan och det 
oförändrade rumsutbudet innebar att kom-
munens beläggningsgrad noterades till 66 
procent. Liksom i Stockholm är det den 
högsta noteringen under den senaste tio-
årsperioden.

April var den månad med starkast 
nyckeltalsutveckling. Den påskfria måna-
dens högre snittpris och beläggningsgrad 
resulterade i ett RevPAR som var 33 pro-
cent högre än i april 2015. Över hela det 
första halvåret ökade RevPAR med drygt 
11 procent., jämfört med samma period i 
fjol.

För första gången på flera år har antalet 
belagda bäddar av besökare från de övriga 
nordiska länderna sjunkit i Göteborg. Det 
beror sannolikt på att den norska kronan 
var värd mindre än den svenska för första 
gången sedan 1990. Däremot har såväl in-
hemska som övriga europeiska gäster ökat 
jämfört med januari–juni 2015. Det utom-
europeiska segmentet fortsätter att öka i 
snabbare takt än övriga segment och växte 
med 18 procent.

MALMÖ
Tre nya hotell med drygt 1 000 nya hotell-
rum har tillkommit i Malmö sedan i mars 
2015. Det senaste tillskottet är Quality 
Hotel View med 302 rum som öppnade i 
Hyllie i januari i år. Nyligen offentliggjorde 
Nordic Choice Hotels att de kommer fort-
sätta att driva det som tidigare hette Quality 
Hotel Konserthuset som stängde i januari i 
år. Hotellet ska totalrenoveras och byggas 
till med 70 nya rum och kommer således 
att ha 255 rum när det öppnar igen vid års-
skiftet 2018/2019.

Trots den kraftiga kapacitetsutveck-
lingen så noterades beläggningsgraden till 
cirka 64 procent under det första halvåret 
2016. Det är knappt två procentenheter hö-
gre jämfört med samma period i fjol. Den 
ökade efterfrågan kan delvis förklaras av de 
många större evenemang som anordnades 

BELÄGGNINGEN ÖKAR 
Beläggningsgraden i samtliga 

storstadskommuner ökade under 
det första halvåret 2016.

i Malmö under det första halvåret. Bland 
annat stod Malmö Arena värd för e-sport-
tävlingen Dreamhack Masters 12–17 april. 
Evenemanget bedöms ha attraherat cirka 
9 000 besökare. I slutet av maj uppträdde 
den brittiske rockikonen Rod Stewart, 
också på Malmö Arena, inför en publik om 
drygt 10 000 personer. Därutöver har ut-
budet av mötesfaciliteter ökat genom bland 
annat Malmömässan, Quality Hotel View 
och Malmö Live. Privat- och företagsmark-
naden har vuxit med cirka 25 respektive 12 
procent under årets första sex månader.

Malmö har uppvisat en svag snitt-
prisutveckling de senaste åren. Under 
det första halvåret ökade det dock med 
drygt tre procent. Det kan till stor del 
förklaras av att de nya etableringar-
na har haft en mycket framgångs-
rik start. De sju största hotellen i 
kommunen noterade en belägg-
ningsgrad om cirka 80 procent 
under det första halvåret 2016. 
Trots sitt läge är Malmö den 
storstadskommun med högst 
andel inhemska gäster. 
Dock så ökade utomeuro-
peiska gäster med drygt 
40 procent jämfört med 
första halvåret i fjol.

ÅRET VID HALVTID

FYLLS PÅ
Storstadshotellen 
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